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W referacie przedstawiono, na tle tendencji światowych, obecny stan energetyki w kraju oraz
kierunki jej rozwoju. Omówiono nowe gatunki stali ferrytyczno-martenzytycznych o
zwiększonej odporności na pełzanie w aspekcie ich zastosowania do budowy urządzeń
energetycznych.

1. POLSKA ENERGETYKA W DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ

1.1. Wstęp

Polska jest znaczącym rynkiem energetycznym w Europie, elektroenergetyka ma 5%.
udział w PKB. Wartość odtworzeniową jej majątku szacuje się na 45 mld USD. Dysponuje
ponad 33 rys. MW i ponad 30%. nadmiarem mocy ciągłej. Zapewnia bezpieczeństwo
energetyczne m.in. poprzez połączenie z UCPTE. W 97%. oparta na węglu, znacząco
ograniczyła emisję szkodliwych gazów i pyłów. Zatrudnia 120 tys. pracowników i 500 tys. u
kooperantów. Ma ponad 15 min odbiorców [1].

Zdaniem dyrektora K.Ścierskiego [1] pomimo trudności związanych z transformacją
gospodarczą, elektroenergetyka w porównaniu z innymi branżami w kraju wypada korzystnie -
reformuje się, płaci podatki. Nie oznacza to bynajmniej, że sytuacja jest zadowalająca.

Przede wszystkim jest bardzo rozdrobniona — 70 elektrowni, elektrociepłowni, PSE i 33
zakładów energetycznych. Takiej atomizacji sektora o strategicznym charakterze nie spotyka
się nigdzie na świecie. Jest również bardzo zróżnicowana technicznie (w większości
wyeksploatowana - średni wiek urządzeń 20 do 22 lat) i ekonomicznie (zbyt duża rozpiętość
kosztów). Polska elektroenergetyka nadal jest zbyt energochłonna i mało zmodernizowana,
zwłaszcza pod kątem ochrony środowiska. Zbyt wolno postępuje dywersyfikacja na rynku
paliw, chodzi tu głównie o zwiększeniu udziału gazu i paliw płynnych. Nadal niedostateczne
jest wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Niezadowalający jest stan sieci średnich i
niskich napięć, co znacząco ogranicza sprzedaż energii.

Jej rozwój wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. Szacuje się, że do 201 Or.
potrzeba będzie ok. 29 mld USD, w tym 12 mld USD na źródła energii, 5 mld USD to
nakłady na ekologię a pozostałe 12 mld USD na przesył i dystrybucję. [1]

Wkrótce Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej. Toczą się negocjacje, które mają
przystosować nasze przepisy do norm europejskich. Jak wygląda to w przypadku
elektroenergetyki?

Konferencja ,J?olska energetyka w drodze do Europy", która odbyła się w dniach 1 -2
grudnia 1998 r. w Krzyżowej k. Wrocławia, pokazała wyraźnie, że kończy się czas dyskusji na
temat liberalizacji rynku energii elektrycznej w Europie, czas zapowiedzi, że taka liberalizacja
nastąpi, zaczyna się natomiast czas rzeczywistych działań. Zmiany, które następują, są nawet
szybsze niż można było spodziewać się po wejściu w życie na początku 1997 roku Dyrektywy
96/92 EC odnośnie tworzenia jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej. Stąd



wynika potrzeba podjęcia przez polskich elektroenergetyków natychmiastowego wysiłku w
zakresie opanowania nowych technik handlowych na rynku energii elektrycznej. Inaczej
przegramy niezwykle zaciętą konkurencję [2].

1.2. Przemiany w polskiej elektroenergetyce

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, może pojawić się w kraju problem
nadwyżki energii. Na nadwyżki energii spojrzeć należy przez pryzmat możliwości technicznych
ich przesyłu i przez pryzmat ceny. Jeśli idzie o pierwszy problem, to od 1995 roku Polska jest
połączona z zachodnioeuropejskim systemem energetycznym. Energia elektryczna może być
przesyłana w obie strony. Zresztą już teraz, energia elektryczna jest eksportowana przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Udana prywatyzacja sektora, właśnie także z udziałem
dużych firm zachodnio-europejskich, oraz wprowadzana prorynkowa reforma
elektroenergetyki powinny skutkować w przyszłości spadkiem cen, a zrestrukturyzowana i
sprywatyzowana polska energetyka nie musi bać się konkurencji [3].

Nasz system prawny bardzo szybko musi zostać dostosowany do norm europejskich,
dotyczy to również energetyki. Podstawowym uregulowaniem dla branży - można nawet
powiedzieć: konstytucją energetyczną-jest prawo energetyczne, które weszło w życie w 1997
roku. Ustawa ciągle czeka na komplet rozporządzeń. Jedno z najważniejszych obligatoryjnych
działa od 1 stycznia 1999 roku.

Zawarty w ustawie główny cel, którym jest tworzenie warunków do zrównoważonego
rozwoju kraju, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego
użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałanie negatywnym skutkom
naturalnych monopoli, uwzględnianie wymogów ochrony środowiska i zobowiązań
wynikających z umów międzynarodowych oraz ochrony interesów odbiorców i minimalizacji
kosztów, jest zgodny z duchem zmian legislacyjnych i organizacyjnych wdrażanych w innych
krajach europejskich [4].

Międzynarodowe zobowiązania Polski (poczucie obowiązku wobec przyszłych pokoleń)
zmusza nas do wprowadzenia w elektrowniach wysoko sprawnej instalacji odsiarczania.
Obserwacje światowych tendencji w tej dziedzinie są główną drogą optymalnego wyboru -
NID i metody mokrej.

Dzięki wybudowaniu w Elektrowni „Łaziska" - unikalnej na światowym rynku
energetycznym - instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą: New Intergrated
Desulphurization (NID) dla bloków 125 MW, uzyskano blisko 95%. zdolność usuwania SO2
ze spalin . Jest to pierwsza w świecie tego typu instalacja usytuowana za dużym kotłem
energetycznym. Zastosowanie filtrów workowych zintegrowanych z reaktorem i recyrkulacją
produktu odsiarczania zapewnia nie tylko doskonałe odpylanie spalin (gwarancja zapylenia
spalin na wylocie poniżej 50mg/GJ), ale także wysoką zdolność usuwania SO2.

W trakcie realizacji jest instalacja odsiarczania w technologii mokrej dla 4. bloków po
225MW, której budowa ma być zakończona do 2000 r. Instalacja zapewnia, iż poza SO2
usuwane ze spalin są także HCL, SO3 i pył (do 25mg/GJ). Końcowym produktem jest
wysokiej jakości gips stanowiący wartościowy materiał budowlany. Woda wykorzystywana w
trakcie procesu po oczyszczeniu będzie spełniać wymóg II. klasy czystości.

Inwestycje te pozwolą na obniżenie emisji SO2 o 36 tys. ton/rok.



Generalnie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń i technologii, wŁaziskach
wskaźniki emisji (w g/GJ) pyłu spadły z 290 w 1989r. do 35 w 1998r., SO2 - z 852 w 1996r.
do 72 docelowo w 200lr., a wskaźnik zużycia energii chemicznej brutto (kJ/KWh) - z 10.542
w 19991 r. do 9.700 w br.

W latach 1992-95 zrealizowano z dużym powodzeniem, unikalną w skali polskiej
energetyki, kompleksową modernizację urządzeń wytwórczych oraz systemów automatyki w
Elektrowni Połaniec [5]. W efekcie uzyskany został przyrost sprawności wytwarzania energii
elektrycznej o ponad 3% oraz przyrost mocy o 200 MW, po 25 MW na każdym bloku.
Nowoczesny komputerowy system automatyki prowadzenia ruchu bloków i pracy całej
elektrowni zapewnia bezpośrednią współpracę tej elektrowni z komputerowym systemem
regulacji mocy i częstotliwości Krajowej Dyspozycji Mocy w Warszawie. Sprawność brutto
elektrowni (w %) na przestrzeni lat od 1992 do 1998 zwiększyła się o 3,5%. Jednostkowe
zużycie energii chemicznej paliwa brutto (w kJ/kWh) zmniejszyło z poziomu 9.767 w roku
1992 do poziomu 9.229 w 1998 r.

Elektrownia posiada najniższe zużycie energii chemicznej paliwa na produkcję energii
elektrycznej spośród krajowych elektrowni systemowych oraz najniższy wskaźnik awaryjności
wśród elektrowni na węgiel kamienny.

W roku 1998 na bloku nr 4 zrealizowano nowatorskie przedsięwzięcie dotyczące
optymalizacji procesu spalania i pracy kotła w oparciu o najnowszej generacji system
automatyki z zastosowaniem sieci neutronowych.

Od 1995 roku dla czterech bloków energetycznych (nr 5-8) realizuje się budowę wysoko
sprawnej instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą, wapienno-gipsową. Jej uruchomienie do
końca roku 1998 spowodowało, że elektrownia w Połańcu jest w stanie w pełni dotrzymywać
zaostrzone normy emisji SO2 do atmosfery i spełniać europejskie standardy ekologiczne na
dzisiaj oraz w perspektywie wielu lat [5].

Dzięki zwiększeniu sprawności wytwarzania urządzeń o 4%, uzyskano zmniejszenie
zużycia węgla o 100 tys. ton rocznie i - co nie jest bez znaczenia dla środowiska -
zmniejszenie emisji CO2 o 120 tys. t/rok.

Na mocy umowy firmy Polish Energy Partners S.A. (PEP), pierwszego działającego w
Polsce niezależnego producenta energii, z Zakładami Chemicznymi WIZÓW S.A. w
Bolesławcu, w grudniu 1998 r. rozpoczęto budowę najnowocześniejszej w kraju kotłowni
przemysłowej pracującej w cyklu skojarzonym.

3 listopada 1998 r. podpisana została umowa pomiędzy PEP a firmą POLAR S.A. na
budowę nowej, ekologicznej elektrociepłowni opalanej gazem. Będzie to także obiekt
wykonany w technologii skojarzonej (turbina gazowa napędza generator prądotwórczy,
natomiast gazy spalinowe dzięki układowi odzysknicowemu wytwarzają parę technologiczną).

Prawdopodobnie wkrótce powstanie spółka pomiędzy elektrownią Szczecin a
amerykańską firmą Marathon, należącą do grupy jednego z największych potentatów
przemysłu naftowego i energetycznego na świecie. Rozważana jest możliwość wybudowania
na terenie elektrowni bloku parowo-gazowego, o mocy elektrycznej 200 MW i mocy cieplnej
250 MW z udziałem inwestora zagranicznego [6].

W drugim etapie realizacji przedsięwzięcia w elektrowni Szczecin zostaną zainstalowane
nowoczesne bloki parowo-gazowe. Podjęto decyzję o takim właśnie sposobie



unowocześnienia zakładu z uwagi na to, że znajduje się on w centrum miasta, a to zobowiązuje
szczególnie. Dlatego między innymi program modernizacji elektrowni kładzie szczególny
nacisk na ochronę środowiska. Wiadomo, że technologia parowo-gazowa należy do
najbardziej sprawnych i ekologicznie czystych.

Blok parowo-gazowy, który powstanie w elektrowni „Szczecin", będzie nowoczesnym,
całkowicie ekologicznym układem technologicznym — opalanym gazem, z dwoma turbinami
gazowymi i jedną turbiną parową oraz kotłem odzysknicowym. Przeprowadzone analizy
wykazały, że budowa układów w cyklu kombinowanym jest obecnie optymalnym
rozwiązaniem, uwzględniającym m. in. surowe warunki ochrony środowiska [6].

Warto podkreślić, że bloki parowo-gazowe mają najwyższą sprawność netto wytwarzania
energii elektrycznej, wynoszącą 48-58%, najniższy koszt jednostkowy nakładów
inwestycyjnych w wysokości 250-600 USD/kW oraz krótki czas budowy - 2 lata. Układ
gazowo-parowy pozwala ponadto na uzyskanie niskich emisji spalin: SO2 - 0-̂ 75mg/kWh, NOX

- 250^330 mg/kWh, CO2 - 420^450 mg/kWh, a więc jest to zespół najbardziej ekologiczny.

Przedstawione wskaźniki świadczą dobitnie o tym, że wprowadzenie technologii opartych
na gazie naturalnym, a zwłaszcza układów gazowo-parowych, może istotnie wpłynąć na
poprawę wyników systemu elektroenergetycznego.

Efektami modernizacji będą: obniżka kosztów produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
zwiększenie mocy elektrycznej oraz zdecydowana poprawa warunków ochrony środowiska,
co przy położeniu elektrowni Szczecin w centrum miasta ma szczególne znaczenie.

To nasza przyszłość - podkreśla prezes Karol Pawłowski. Zapewnimy miastu sprawne i
ekologicznie czyste źródło ciepła. Przewiduje się, że jednocześnie elektrownia będzie w stanie
wytworzyć energię po konkurencyjnych cenach.

1.3. Wniosek końcowy

Jedną z dróg modernizacji krajowej energetyki będzie wprowadzenie do systemu
energetycznego kotłów i turbin na nadkrytyczne parametry pary, czyli do pracy w
temperaturach do 650°C (w dalszej perspektywie do 700°C), jak również znacznie wyższych
parametrach ciśnienia roboczego.

Wysokie parametry pracy kotłów energetycznych są możliwe do uzyskania jedynie przez
zastosowanie na elementy ciśnieniowe kotła, jak również turbiny, stali o zwiększonej
żaroodporności i wysokiej żarowytrzymałości.

Jest to główne zadanie projektu COST 522, który zakłada stworzenie warunków do
zwiększenia sprawności energetycznej bloków energetycznych konwencjonalnych do poziomu
52% (przy aktualnej sprawności krajowych bloków energetycznych w zakresie 30-40%).

Według informacji uzyskanych w Elektrowni Łaziska podniesienie sprawności elektrowni,
dysponującej potencjałem energetycznym 1000 MW, o 4% daje oszczędności rzędu 100.000
ton węgla rocznie, co nie jest bez znaczenia dla środowiska wskutek zmniejszenia emisji CO?
o 120.000 ton/rok.

Łatwo obliczyć jakie efekty ekonomiczne i w zakresie ochrony środowiska może przynieść
podniesienie sprawności energetycznej naszej energetyki dysponującej mocą 33.000 MW.



2. MATERIAŁOZNAWSTWO W ENERGETYCE KONWENCJONALNEJ

2.1. Wstęp

Sięgając do metod ukształtowanych przez analizę systemów można przyjąć, że materiał
stanowi pewien system, charakterystyczny dla danej budowy fazowej, składający się
z mikrostruktury opisanej przez jej elementy oraz z dynamicznych i kinetycznych relacji
występujących między tymi elementami.

Właściwości i zachowanie materiału są wtedy określone jako reakcja tego systemu na
przyłożony bodziec i opisane złożonymi procesami wzajemnego oddziaływania między
elementami mikrostruktury. Opis ten podkreśla szczególną rolę molekularnej budowy
defektów struktury fazowej. Dzięki temu sterowanie właściwościami materiałów polega na
wpływaniu, poprzez dobór składu chemicznego, na strukturę i udział objętościowy faz, a przez
technologię przeróbki również na gęstość, rozmieszczenie, właściwości i charakter elementów
mikrostruktury.

Zachowanie materiałów w warunkach pracy zależy przy tym od intensywności procesów i
wzajemnych oddziaływań między elementarni mikrostruktury. Badania w tej dziedzinie są
prowadzone w laboratoriach przemysłowych i na uniwersytetach USA, Japonii i Europy.

W ostatniej dekadzie ważnym problemem, nie tylko krajów uprzemysłowionych, stała się
ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami przez opalane węglem elektrownie.
Oczyszczanie gazów spalinowych, ich odsiarczanie i denitryzacja pozwoliły zmniejszyć emisję
kwasów do poziomu możliwego do przyjęcia. Istnieje jednakże dotąd tylko jedno rozwiązanie
problemu redukcji emisji CO2. Jest nim podwyższenie wydajności cieplnej bloków
energetycznych przez wzrost temperatury i ciśnienia pary.

Główną przeszkodą w podwyższaniu parametrów pary jest brak odpowiednich stali
wysokotemperaturowych, o wystarczającej odporności na pełzanie, do budowy kotłów,
rurociągów parowych i turbin, gwarantujących dużą dyspozycyjność konstrukcji.

Wagę tego problemu docenia się w Unii Europejskiej, czego dowodem jest próba
utworzenia międzynarodowego zespołu naukowo-technicznego do opracowania projektu
nowoczesnego, parowo-gazowego bloku energetycznego. Realizacja tego eksperymentalnego
projektu może trwać do roku 2010, natomiast jego koszty sięgać kwoty 600 milionów
dolarów.

Ważną rolę w tym przedsięwzięciu odgrywają studia materiałowe. Utworzony obecnie
COST 522 przewiduje dalsze doskonalenie stali ferrytycznych i austenitycznych oraz stopów
o osnowie niklowej.

Udział w tym zamierzeniu bierze 45 europejskich ośrodków naukowych oraz instytucji
działających w dziedzinie produkcji materiałów, sprzętu i urządzeń energetycznych.

Propozycję udziału, w charakterze koordynatora materiałoznawstwa kotłowego
w projekcie otrzymała Politechnika Krakowska, która wspólnie z partnerami zaproponowała
polską grupę roboczą do rozwiązywania problemów materiałowych i diagnostycznych. Zespół
ten jest w stanie sprostać wymaganiom projektu Unii Europejskiej.



2.2. Rozwój wysokotemperaturowych ferrytyczno - martenzytycznych stali
9- 12%Cr

Niezadowalające wyniki eksploatacyjne zebrane w USA, Japonii, UK i Niemczech,
głównie ze względu na charakterystyczną dla stali austenitycznych niską odporność na
zmęczenie, wykazały, że należy zastosować nową generację wysokotemperaturowych stali
ferrytycznych odpornych na pełzanie [9,10].

Główne prace nad zwiększeniem wysokotemperaturowej odporności na pełzanie stali
ferrytycznych, przeznaczonej na kotły, wykonali Mannesmann i Vallourec w późnych latach
pięćdziesiątych, kiedy to wprowadzili do użytkowania ferrytyczno-martenzytyczne stale
X20CrMoV121 [11] iEM12 [12]. Stal o symbolu X20CrMoV121 stosowano na rury
przegrzewaczy, jak również do budowy elementów grubościennych, podczas gdy stal EM12
tylko na rury przegrzewaczy.

Stal EM12 jest dwufazową martenzytyczno-8-ferrytyczną stalą o składzie chemicznym
9%Cr2%MoVNb. Stal ta nie nastręcza dużych trudności przy spawaniu, jej twardość
w warunkach spawania wynosi ok. 350 HV, co prowadzi do małej podatności na pękanie na
zimno. Stal ta stanowiła znaczny postęp w stosunku do stali stosowanych na rury
przegrzewaczy. Jej wytrzymałość na zerwanie przy pełzaniu wynosi 78 MPa (w 600°C, Kfh),
podczas gdy stal 2.25CrlMo przy tych samych parametrach ma wytrzymałość równą 39 MPa.

Wysokotemperaturową odporność na pełzanie stali X20CrMol21 otrzymano przez
wprowadzenie l%Mo i 0,3%V do martenzytycznej osnowy zawierającej 12%Cr. Pierwiastki
te polepszają odporność stali na pełzanie, głównie dzięki stabilizacji struktury martenzytycznej
[14].

Chociaż produkcja, spawanie i obróbka cieplna stali X20CrMoV121 wymagają
przestrzegania specjalnych reżimów technologicznych, była ona szeroko stosowana w Europie
i na świecie jako materiał konstrukcyjny wielu dużych kotłów energetycznych. Wieloletnie
doświadczenia eksploatacyjne wykazały przydatność tego materiału w blokach
energetycznych.

Za swą wytrzymałość na zerwanie przy pełzaniu równą 128 MPa w 550°C i 59 MPa w
temperaturze 600°C przy 100000 h zgodnie z normą DIN 17.175, stal X20CrMoV121
stanowiła znaczne osiągnięcie w stosunku do stali 2.25CrlMo. Materiał ten pozwala na
konstrukcje opalanych węglem elektrowni o nadkrytycznych parametrach pary
(w uruchomionej w 1992 r. 385MW. elektrowni Vestkraft 3, pracującej przy parametrach: 25,0
MPa, 560°C sprawność wynosiła 45% [14]). Dalszy wzrost parametrów wymaga stali
ferrytyczno - martenzytycznej o jeszcze lepszych własnościach wytrzymałościowych i
technologicznych.

W latach siedemdziesiątych w Japonii i USA opracowano szereg nowych stali ferrytyczno
- martenzytycznych. Materiałem wyjściowym była dobrze znana stal T9 (9%Crl%Mo),
stosowana głównie w instalacjach chemicznych i rafineriach jako stal odporna na działanie
wodoru. Jej odporność na pełzanie jest podobna jak stali 2.25CrlMo. Podwyższenie jej
wysokotemperaturowej odporności na pełzanie osiągnięto przez dodanie V, Nb i N oraz
podwojenie zawartości Mo.

W wyniku prac otrzymano takie stale, jak Sumitomo HCM9M. oraz opracowaną przez
Oak Ridge National Laboratories, we współpracy z Combustion Engineering, stal



P/T9ł(9%Crl%MoVNbN). O ile wytrzymałość na pękanie stali HCM9M. była podobna do
wytrzymałości stali X20CeMoV121, o tyle w przypadku stali P91 wytrzymałość ta w 600°C
była ok. 50% wyższa niż stali X20CeMoV121 [15,16].

Po wdrożeniu do praktyki przemysłowej stali P91 opublikowano doniesienia o nowych
opracowaniach, japońskich. Prof. Fujita z Uniwersytetu w Tokio otrzymał dwie nowe
ferrytyczno-martenzytyczne wysokotemperaturowe stale rurowe TB9 i TB12. Stopy te były
rezultatem ok. 35 lat prac nad stalami ferrytycznymi [17^-19]. W Sumitomo opracowano stal
rurową HCM12 [20].

Stał TB9 (późniejsza nazwa NF616) jest stalą o składzie chemicznym
9%CrO,5%Mo2%WVNbN. Oczekuje się, że mimo zmniejszenia zawartości Mo, dodanie
W dwukrotnie zwiększy odporność stali na pełzanie w porównaniu z odpornością stali
X20CrMoV121 i podwyższy ją o ok. 40% w porównaniu z P91.

Stal TB12 jest zmodyfikowaną wersją stali TB9, opartą na osnowie zawierającej 12% Cr.

Stal HCM12 jest stalą rurową 12%Crl%Mol%WVNbN, zawierającą ok. 30% 5-ferrytu.
Jej opracowanie jest oparte na zasadach podobnych do stosowanych przy TB9 i TB12.
Trwające do 80.000h próby na zerwanie przy pełzaniu wykazały, że jej odporność na pełzanie
jest nieco lepsza niż stali T91 [21].

Od 1989 r. trwają prace nad modyfikacją trzech stali 9 - 12%Cr nazwanych NF116 (TB9),
TB12M (TB12) iHCM12A (HCM12), w celu ich zastosowania w projekcie EPRIRP1403-
50 jako materiału na elementy grubościenne. W projekcie tym uczestniczyli producenci stali,
kotłów i wyposażenia z Japonii, Europy i USA. Wyprodukowano rury grubościenne ze
wszystkich trzech gatunków stali, a obecnie jest realizowany duży program badawczy.

Oczekuje się, że wytrzymałość na zerwanie przy pełzaniu nowych stali z dodatkiem
W przekroczy 120 MPa w 600°C, 105 h. Wstępne badania przeprowadzone przez Elsam
wykazują, że umożliwi to konstrukcję elementów grubościennych w 400MW instalacjach
pracujących z parą o parametrach 35,0 MPa i 600°C, przy sprawności 48,5%. Składy
chemiczne omawianych stali zestawiono w tablicy 1 [8].



Tablica 1. Składy chemiczne omawianych stali żarowytrzymalych [8]

c
Si

Mn

P

S

Ni

Cu
Cr

Mo

W

V

Nb

Al

N

B

EM12

max
0,15
0,20-
0,65
0,80-
1,30
max

0,030
max

0,030
max
0,30

-
8,50-
10,50
1,70-
2,30

-

0,20- :
0,40
0,30-
0,55

-

-

-

X20

0,17-
0,23
max
0,50
max
LOO
max

0,030
max

0,030
0,30-
0,80

-
10,00-
12,50

-

0,25-
0,35

-

-

-

-

-

T9

max
0,15
0,25-
1,00

0,30-
0,60
max

0,030
max

0,030
-

-
8,00-
10,00
0,90-
1,10

-

-

-

-

-

-

HCM9
M

max
0,08
max
0,05
0,30-
0,70
max

0,030
max

0,030
-

-
8,00-
10,00
1,80-
2,20

_

-

-

-

-

-

P91

0,08-
0,12
0,20-
0,50
0,30-
0,60
Max
0,020
Max
0,010
max
0,40

-
8,00-
9,50
0,85-
1,05

-

0,18-
0,25
0,06-
0,10
max

0,040
0,030-
0,070

-

HCM12

max
0,014
max
0,50
0,30-
0,70
max

0,030
max

0,030
-

-
11,00-
13,00
0,80-
1,20

0,80-
1,20

0,20-
0,30
max
0,20

-

-

-

NF61
6

0,10

0,10

0,50

0,01

0,005

-

-
9,0

0,50

1,8

0,2

0,06

-

0,04

0,002

HCM
12A
0,12

0,08

0,60

0,015

0,001

0,3

1,0
11,0

0,40

1,9

0,2

0,05

-

0,06

0,002

TB12
M

0,10

0,04

0,50

0,02

0,01

1,0

0,10
11,0

0,50

2,0

0,2

0,09

-

0,09

-

E911

0,10

0,20

0,50

0,02

0,01

0,3

-
9,0

1,0

1,0

0,2

0,08

-

0,07

-



2.3. Podsumowanie

Dotychczasowe doświadczenia związane z zastosowaniem stali typu HM i HMF
wskazują, że w urządzeniach energetycznych eksploatowanych w krajowej energetyce
spełniają swoje zadania i nie zachodzi potrzeba prowadzenie badań nad ich zmiennikami.

Zupełnie oddzielnym problemem są zagadnienia materiałowe dotyczące urządzeń
energetycznych pracujących na parametrach nadkrytycznych i turbin gazowych. W
projektach modernizacji i budowy nowych bloków w krajowej energetyce są brane pod
uwagę urządzenia, do wytwarzania których nie jest przygotowane polskie hutnictwo,
brakuje również wiedzy na ten temat wśród kadry inżynierskiej. Można podejrzewać, że
także krajowe placówki naukowo-badawcze nie wyszły w tym zakresie poza prace
studialne.

Rozwój energetyki krajowej na pewno będzie związany z budową nowych urządzeń
pracujących na podwyższonych parametrach wymagających stosowania gatunków stali
nowych generacji. Pierwsze urządzenia mogą być wykonane z materiałów zagranicznych.
Eksploatacja tych urządzeń wymaga stosowania części zamiennych, które powinny być
wykonywane w kraju, z materiałów produkcji rodzimej. Wzorem lat ubiegłych (stale:
15HM, 10H2M., 13HMF) należy opanować produkcję nowych stosowanych obecnie
w energetyce gatunków stali.

2.4. Nadrzędne cele projektu

2.4.1. Realizacja projektu w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie
Badań Naukowo - Technicznych (COST) umożliwi znacznie efektywniejsze
wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na badania.

2.4.2. Europa (Polska) jest zobowiązana do realizacji porozumień międzynarodowych
(protokół montrealski, porozumienie w Rio de Janerio), których celem jest
obniżenie emisji COX (przy założeniu, że współczesne technologie pozwalają na
eliminację ze spalin tlenków azotu i siarki), głównego czynnika powodującego
efekt cieplarniany. Efektem realizacji tych porozumień, może być2.4.3.
zmniejszenie a w perspektywie 50-ciu lat, likwidacja dziury ozonowej, która
w chwili obecnej zwiększyła swoje wymiary do powierzchni odpowiadającej
obszarowi Ameryki Pn.

2.4.4. Modernizacja wyeksploatowanych krajowych bloków energetycznych będzie
polegała na wprowadzeniu w elektrowniach, nowoczesnych kotłów
nadkrytycznych, pozwalających na, osiągnięcie sprawności energetycznej do 52%
(przy tej samej, co poprzednio ilości spalanego węgla).

Jest to główne zadanie projektu realizowanego w ramach COST522.

2.4.5. Ustalenie gwarantowanych właściwości wyrobów gatunku nowej generacji stali
do pracy przy nadkrytycznych parametrach pracy (do 650 °C / 30 MPa) -
weryfikacji danych do wytycznych dla konstruktorów i polskich norm.

2.4.6. Zapewnienie wysokiej opłacalności produkcji energii elektrycznej w oparciu
o krajowe źródła kopalnych paliw starych (węgiel kamienny i brunatny), przez
wzrost sprawności cieplnej bloków do poziomu 52% pozwoli na stworzenie
warunków konkurencyjności naszej energetyki (obecnie sprzedaż energii



elektrycznej do Berlina odbywa się po cenach niższych niż obowiązujące w
kraju).

Opracowano na podstawie aktualnych wypowiedzi polityków, ministrów
i prezesów krajowych elektrowni:

[I] K. Scierski, Minister, Prezes Elektrowni Łaziska

[2] JanPopczyk

[3] W. Konarzewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

[4] J. Szlązak — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

[5] Elektrownia w Połańcu

[6] K. Pawłowski, Prezes Zarządu Zespołu Elektrowni „Dolna Odra „S.A.
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